Broeker Bootverhuur
Vaararrangementen 2017
1/1 dagarrangementen v.a. 20 pers.
“Varen & Barbecueën” of Captains diner (11.00 – 19.00 uur; v.a. 20 p.)
€ 85,00
Koffie met vlaai – puzzelvaartocht naar Monnickendam- broodjeslunch – stadswandeling met gids Oud
M’dam- vaartocht naar Broek via Zuiderwoude,
drankje mee aan boord - borrel met aansluitend prijsje voor winnende boot –
barbecue all in met bier, fris, wijn, koffie gedurende 2 uur.

Middagarrangementen v.a. 15 pers. of 20 pers.
“Varen en Lunchen” (12.00 –16.30 uur; niet mogelijk in het weekend)
Broodjeslunch, koffie/thee – Puzzelvaartocht via Monnickendam naar Zuiderwoude –
tasje “Twix”met fris en versnaperingen voor onderweg – aankomst in Broek met prijsje
voor de winnende boot.

€ 32,50

“Varen & Picknicken” (14.00 –18.00 uur; weekend v.a. 15.00 uur)
Koffie met stroopwafel – puzzelvaartocht in fluisterboten type1 met picknickmand
Vin-Pain-Boursin mee aan boord- via Monnickendam en Zuiderwoude – terug in
Broek een drankje voor alle opvarenden en een prijsje voor de winnende bootteam.

€ 32,00

“Varen & Barbecueën” (14.00-19.00 uur; weekend v.a. 15.00 uur )
Koffie met stroopwafel – Puzzelvaartocht via Monnickendam en Zuiderwoude tasje “Twix”met fris en versnaperingen voor onderweg – barbecue all-in
met wijn, bier, fris en koffie toe gedurende 2 uur. Min. 20 pers.

€ 57,50

“Varen & High Tea” (14.00- 18.00 uur, weekend v.a . 15.00 uur)
Vaartocht naar Theetuin ’t Einde v.v. met “High Tea Zuiderwoude “
mini-high-tea van 1 ½ uur van 15.00 -16.30 of in weekend 16.00 – 17.30 uur
(Voor maximaal 40 personen)

€ 35,00

Boekingsvoorwaarden:
 Alle prijzen zijn per persoon, inclusief BTW. Basis minimaal 15 of 20 (bbq) betalende
deelnemers uitgaande van de maximale bezetting per vaartuig.
 Slechtweer-garantie: Indien slecht weer wordt voorspeld (storm of fikse regenbuien)
kan in overleg de tocht op de 3e dag tevoren zonder kosten worden verzet of afgeblazen.
 Annuleringskosten: tot 7 dagen tevoren 25 % van de prijs; daarna 75 %.
Op de dag zelf “no show”: 100 %.
 Extra barbecue na afloop van 18.00 – 20.00 uur € 38,- p.p. all in, (min. 20 p.)
inclusief drank, bier/fris/wijn/koffie.
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